
 

 

 

 

 

 مقاومة أمراض النبات في البيئة الصحراوية
 

/                                              التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر
 الماجستير

 المقرر إجباري/ اختياري: اختيارى

 المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها التنمية : القسم الذي يقدم البرنامج

 التنمية المتواصلة للبيئة و ادارة مشروعاتها :  القسم الذي يقدم المقرر

 ماجستير  : ىالسنة الدراسية/ المستو

 تاريخ اعتماد المواصفات

 )أ( البيانات األساسية

 DE060      الكود: مقاومة أمراض النبات في البيئة الصحراوية  : العنوان   

 1المحاضرة           2:تدريسيةالساعات ال
 ساعة 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 )ب( البيانات المهنية

 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1
     المرضي وطرق  لتعريف المسببالعديد من المهارات التي تؤهله اكتساب الطالب  1-1

 . المقاومةها فى انتقاله و مصادر العدوى االولية واهميت
 والعالج. ةالتعريف بالحجر الزراعي وأهميته ودوره في الوقاي 2- 1
 العوامل البيئية المؤثرة في ومناقشة  التي تؤهله لتحديداكتساب الطالب المهارات  1-3

 .وتطورها ووصولها للحالة الوبائية   حدوث اإلصابة المرضية
 النباتى .استنتاج وسائل المقاومة الفعالة للمرض 1-4
 .المتكاملة لالمراض النباتيةكيفية وضع استراتيجية للمقاومة 1-5

 :النتائج التعليمية المستهدفة-2

 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
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المعرف

 ة
والفهم

:
 

وتشلذذئت ا تشئيةيذذ   يذذر ا تشريذذاي    -2.1.2

تشمحليذذ  وتشلوشيذذ  تشمر لمذذ  تممذذ     ميذذ  

 رد تشئيةي  وتشمح فظ  عليه .تشمئت

تشررريعات واررناني     يتعرررع يلرري -1/ 2/1/2

 الحجر الزرايي المحلية والدولية. 

يعدد التطنرات العلمية  -5.1.2

والطرق المنهجية المتقدمة فى 

 مجال التنمية المستدامة للبيئة

التطررنرات العلميررة والطرررق  يرردر  2/1/5/1

ص المنهجيررررة المتقدمررررة فررررى  ي يررررة تشررررخي

 ويالج االمراض النباتية

األخالايرة والقانننيرة  المبادىءيشرح  - 2/1/6

 فى الممارسات البيئية المختل ة.

المبررررررررادىء االخالفيررررررررة  يعرررررررررع 2/1/6/1

والقانننيررة فررى اسررتخداي المبيرردات المن ررى 

بهرا بالجريرات المناسربة والتنايرم المناسر  

والمرحلرررة المناسررربة مررر  يمرررر النبرررات مررر  

ر المتبقرررى لتللررري المبيررردات فرررى مرايررراال اال ررر

 النبات او ا ناء التخزي  .
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
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هنية:

ت الذ
المهارا

 

يعرررررنظريات نيررررر ارياليةيررررر ريا   يررررر ر  2/2/1
 ويادواي ريا تع ق رل ج لرتت ي ريالية .

يحلرررل المعلنمرررات البيئيرررة الخا رررة 2/2/1/1

 –برررررالاروع المناخيرررررة )درجرررررة الحررررررارال 

الريرررررراح واالمطررررررار ( ومرررررردى  –الرطنبررررررة 

االسرت ادال منهررا فرى التنبررو والتنار  بررالمرض 

النباتى و ي ية وض  برنامج النااية والعالج 

. 

ينااش المشكالت البيئية  -2.2.2

 لمناسبة لها.اإليجاد الحلنل 

 

ينررااش المشرركالت البيئيةالمختل ررة  2/2/2/1

يلى النبات وايجراد الطررق المختل رة للناايرة 

 والعالج

 

معارع البيئية المختل ة يقارن بي   ال -3.2.2

 للن نل إلى أفضل الحلنل للمشكالت البيئية.  

 

يقررررررارن برررررري  وسررررررا ل مقاومررررررة  2/2/3/1

األمررررراض الكامنررررة فرررري التربررررة وأمررررراض 

المجمررنا الخضرررم المختل ررة للن ررنل الررى 

 افضل  

 النسا ل ال عالة فى المقاومة .

2-
3-

 
ت المهنية 

والعمليةالمهارا
:

 

 

ت المختل ة لضمان المهارا يطبق -2-3-1

 التنمية المستدامة للمنارد البيئية.

يطبق وسرا ل المقاومرة  المختل رة   -2/3/1/1

تصرميم اسرتراتيجية المقاومرة المتكاملرة  فى 

 .لالمراض النباتية

 

يحدد الطرق واألدوات المناسبة  -2-3-4

التنمية المستدامة للبيئة  في األداءلتعايم 

 وإدارال مشروياتها

 

يحدد الطرق واالدوات المناسبة فرى 2/3/4/1

جمرررر  العينررررات النباتيررررة  المرضررررية ويررررزل 

 وتعريف المسب  المرضى .

2-4- 
المهارات 

العامة 
والقابلة 

 :للنقل

 

يعمل بروح ال ريق ويدير النام  -2-4-7

 بك اءال ويستني  تبادل األدوار بي  القيادات

يعمل بروح ال ريرق ويردير النارم  -2/4/7/1

 ني  تبادل االدوار بي  القياداتبك اءال ويست

 

 :المحتويات -1

 

 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

 2 1 2 أيراضه ويالماته( –مسبباته  –المرض النباتي )م هنمه 

 2 1 2 العنامل البيئة المو رال في حدوث اإل ابة المرضية

 2 1 2 ومة في العا ل النباتياطبيعة المق

 2 1 2 ألمراض النباتيةورا ة   ة المقاومة ل

 2 1 2 الحجر الزرايي ودوره في مقاومة األمراض النباتية

 2 1 2 برامج التربية إلنتاج أ ناع مقاومة لألمراض

 2 1 2 التنبو باألمراض النباتية

 2 1 2 معامالت التقاوم

 2 1 2 معامالت التربة

 2 1 2 معامالت المنتجات الزرايية بعد الحصاد

 2 1 2 بالعمليات الزراييةالمقاومة 

 2 1 2 المقاومة الكيمياوية -المقاومة البينلنجية

 2 1 2 الطااة الشمسية ومقاومة األمراض النباتية
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 2 1 2 المقاومة المتكاملة لألمراض النباتية
 

 :المقرر موضوعات -2
 

 األسبنا المنضنا رام المنضنا 

 األول يالماته(أيراضه و –مسبباته  –المرض النباتي )م هنمه  1

 الثاني  العنامل البيئة المو رال في حدوث اإل ابة المرضية 2

 الثالث ومة في العا ل النباتياطبيعة المق 3

 الراب  ورا ة   ة المقاومة لألمراض النباتية 4

 الخامس الحجر الزرايي ودوره في مقاومة األمراض النباتية 5

 السادس لألمراضبرامج التربية إلنتاج أ ناع مقاومة  6

 الساب  التنبو باألمراض النباتية 7

 الثام   معامالت التقاوم 8

 التاس   معامالت التربة 9

 العاشر معامالت المنتجات الزرايية بعد الحصاد 11

 الحادم يشر   المقاومة بالعمليات الزرايية 11

 الثاني يشر المقاومة الكيمياوية -  المقاومة البينلنجية 12

 الثالث يشر الطااة الشمسية ومقاومة األمراض النباتية 13

 الراب  يشر المقاومة المتكاملة لألمراض النباتية 14
 
 
 
 

 المقرر والبرنامج: بينالعالقة  -3
 المعايير األ اديمية القياسية 

 المعرفة وال هم

 

 المهارات الذهنية

 

المهارات المهنية 

 والعملية

المهارات العامة 

 للنقلوالقابلة 

المعررررررررررررررررررررررايير 

األ اديميرررررررررررررررررة 

الترررى وللبرنرررامج 

المقرررررررر قررررررني ي

 تحقيقهاب

2/1/2 

2/1/5 

       2/1/6 

2/2/1 

2/2/2 

      2/2/3 

2/3/1 

2/3/4 

 

2/4/7 
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 : مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة مصفوفة

 موضوعات المقرر
 مخرجات التعلم للمقرر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 

x  x     

   

    

يتعررررررررررع  -1/ 2/1/2

يلرررررررررري تشررررررررررريعات 

وارررررررناني    الحجرررررررر 

الزرايررررررري المحليرررررررة 

 والدولية. 

  

. 

رف
مع

ال
 ة

هم
لف

وا
 

 x x     

   

    

يررررررررررررررررردر   2/1/5/1

التطررررررنرات العلميررررررة 

والطررررررق المنهجيررررررة 

المتقدمرررة فررررى  ي يررررة 

تشرررررررخيص ويرررررررالج 

 االمراض النباتية

       

  

x  x   

يعررررررررررررررررع  2/1/6/1

المبررررادىء االخالفيررررة 

والقانننيررررررررررة فررررررررررى 

اسررررررتخداي المبيرررررردات 

المن ررررررررررررى بهررررررررررررا 

بالجريررررات المناسرررربة 

والتنايرررررم المناسررررر  

والمرحلررررة المناسرررربة 

مرر  يمررر النبررات مرر  

مرايرراال اال ررر المتبقررى 

لتللرررري المبيرررردات فررررى 

النبرررررررررات او ا نررررررررراء 

 التخزي  .

       

   

 x 

x 

 

 

 

يحلررررررررررررررررررررل 2/2/1/1

المعلنمررررررات البيئيررررررة 

الخا رررررة برررررالاروع 

 المناخيررررررررة )درجررررررررة

 –الرطنبرة  –الحرارال 

الريررررراح واالمطرررررار ( 

ومدى االسرت ادال منهرا 

فررررى التنبررررو والتنارررر  

بررررررررالمرض النبرررررررراتى 

و ي ية وضر  برنرامج 

 النااية والعالج .

 

ية
هن

لذ
 ا
ت

را
ها

لم
ا

        

   

  x x 

ينررررررررررررررااش  2/2/2/1

المشرررررررررررررررررررررررررررررركالت 

البيئيةالمختل رررة يلرررى 

النبرات وايجرراد الطرررق 

المختل رررررررة للناايرررررررة 

 والعالج

 

       

   

 x   

يقررررارن برررري   2/2/3/1

وسرررررررررررا ل مقاومرررررررررررة 

األمرررراض الكامنرررة فررري 

التربررررررررررة وأمررررررررررراض 

 المجمررررررنا الخضرررررررم
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المختل ة للن نل الى 

 افضل  

النسرررا ل ال عالرررة فرررى 

 المقاومة .

 

 

       

  x 

    

 

يحدد الطررق 2/3/4/1

واالدوات المناسررررررررربة 

فرررررى جمررررر  العينرررررات 

النباتيررررررة  المرضررررررية 

ويرررررررررزل وتعريرررررررررف 

 المرضى . المسب 

ية
هن

لم
 ا
ت

را
ها

لم
ا

 

 
  
ة 

لي
عم

وال
 

 

       

 

x x    x 

 
يعمرررررررررررررررل  -2/4/7/1

بررروح ال ريررق ويرردير 

النارررررررررررم بك ررررررررررراءال 

ويسرررررررتني  تبرررررررادل 

 االدوار بي  القياد

 

 

مة
عا

 ال
ت

را
ها

لم
ا

 

قل
لن
 ل
لة

اب
لق
وا

 

 

 
 

 طرق التعليم والتعلم:  -4

           

نناتج التعلم المستهدفة 

 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم مطرق التعليم والتعل

رال
ض
حا
لم
ا

 

ض
رو
لع
وا
ي 
ال
الف
ا

 

ت
شا
اا
من
ال

 

م 
عل
لت
ا

ى
ون
عا
لت
ا

 

ل
ح

 
لة
شك
لم
ا

ى 
هن
لذ
 ا
ف
ص
لع
ا

لم 
تع
 ال
ت
يا
رو
ش
م

 

ار
دو
أل
 ا
 
لع

 

ب
ن
كت
 م
ال
مق
ال 
ء
را
ا

 

ية
لم
ي
ض 

رو
ي

 

ية
ان
يد
 م
لة
ح
ر

 

لة
حا
ة 
س
را
د

ية 
ي
دا
اب
ة 
اب
 ت

 

بة
جر
ت

 

 المعرفه و ال هم

2/1/2/1 x x      x x x     

2/1/5/1 x x       x x     

   

2/1/6/1 
x        x x     

 المهارات الذهنيه

2/2/1/1   x   x   x     x 

2/2/2/1   x  x      x   x 

 2/2/3/1    x   x     x    

 المهارات المهنية
2/3/1/1   x x x   x  x x x  x 

2/3/4/1   x        x   x 

المهارات العامة 

 المنقنلةو
2/4/7/1  x      x  x     

 

 
 :نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم  طرق -5

 

 

 طرق التقنيم للمقررنناتج التعلم المستهدفة 
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رى
حري

 الت
بار

الخت
ا

وى 
شف

ر ال
ختبا

اال
ى 

مل
لع
 ا
ار
تب
خ
ال
ا

 

ال 
عم

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و ال هم

2/1/2/1 x x  x  x  

2/1/5/1 x x  x   x 

2/2/6/1 x x  x   x 

 المهارات الذهنيه

2/2/1/1 x   x  x x 

2/2/2/1 x      x 

 2/2/3/1  x   x    

 المهارات المهنية
2/3/1/1 x  x    x 

2/3/4/1   x    x 

  x  x   x 2/4/7/1 المنقنلةالمهارات العامة و

 

 يمالوزن النسبي لكل تقيوالزمنى للتقيم  الجدول -6
 

 األسبنا النسبة ق التقيمرط

 الخامس يشر 61 األختبار النارى النها ى

 السادس يشر 11 األختبار الش نم النها ى

 الساب  5 األختبار الش نم لنصف ال صل الدراسى

 الثام  3  ال صل الدراسى التقيم العملي لنصف

 السادس يشر 7 التقيم العملي لنهاية ال صل الدراسى

 ياأسبني 15 اري  والتقارير والعروض والمنااشاتتقيم المش

  %111 األجمالى

 
 قائمة المراجع -1

 مذكرات المقرر-2-6-1
 المحاضرات-3
 الكتب الدراسية المقررة-الكتب الضرورية-4-6-2

                 2000   د/ عبد القادر المالح   مكافحة النيماتودا 
 1994     جورج أجريوس   أمراض النبات 

 1996    د/ عوض عبد الرحيم  مراض النباتأ
 2002  سمير ميخائيل د/   أمراض البذور

 2003 حسين العروسىد/   مكافحة االمراض النباتية
 2005وض                 د/ محمد ع  الفطريات

Robert N.Trigiona, Plant pathology. Concepts and laboratory 

exercises,2002 

R.S. Mehrotra , Plant pathology, 1984 

  
 مجالت دورية، مواقع إنترنت، إلخ-6-4

 دوريات فى مجال أمراض النبات 
Phytopathology 
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 http://www.apsnet.org/phyto/+toc/top.asp  

Plant Disease  

http://www.apsnet.org/pd/+toc/top.asp 

Phytopathologia Mediterranea 

http://www.unifi.it/istituzioni/mpu/phymed.htm 

European Journal of Plant Pathology 

 http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage 

/0,11855,5-0-70-73550424-0,00.html?referer=www.wkap.nl  

Canadian Journal of Plant Pathology  

scp.ca-http://www.cps/ 

Annual Review of Phytopathology  

.org/loi/phytohttp://arjournals.annualreviews 

Molecular Plant-Microbe Interactions (MPMI) 

http://www.apsnet.org/mpmi/ 

Molecular Plant Pathology 

/7/1synergy.com/toc/mpp-http://www.blackwell 

Plant Health Progress 

http://www.plantmanagementnetwork.org/php/default.asp 
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ررhttp://www.mans.edu.eg/projects/heepf/ilppp/cources/02ر ك ف  رأ نيضرياتل ا
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biocontrol agent for controlling seed-borne fungi of faba bean. 
Plant Pathology J., 8(4), 133-143.  
http://scialert.net/qredirect.php?doi=ppj.2009.133.143&linkid=pdf  

Elwakil, M. A., I. M. El-Refai, O. A. Awadallah, M. A. El-
Metwally and M. S. Mohammed (2009). Seed-borne pathogens 
of faba bean in Egypt: Detection and Pathogencity. Plant 
Pathology J., 8 (3): 90-97. (Science Alert, New York, USA) 
http://scialert.net/qredirect.php?doi=ppj.2009.90.97&linkid=pdf  

Saber, W. I., Ghoneem, K. M., El-Metwally, M. M. and M. A. 
Elwakil Identification of Puccinia Pimpinellae on Anise Plant 
in Egypt and its Control. Plant Pathol. J. 8(2): 32-41, 2009. 
(Science Alert, New York, USA) 
http://scialert.net/qredirect.php?doi=ppj.2009.32.41&linkid=pdf  

Ghoneem, K. M., W. I. Saber and M. A. Elwakil An Innovative 
Technique for Manifesting Verticillium dahliae on Fennel Seeds. 

http://www.apsnet.org/phyto/+toc/top.asp
http://www.apsnet.org/pd/+toc/top.asp
http://www.apsnet.org/pd/+toc/top.asp
http://www.unifi.it/istituzioni/mpu/phymed.htm
http://www.unifi.it/istituzioni/mpu/phymed.htm
http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-0-70-35504247-0,00.html?referer=www.wkap.nl
http://www.springer.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-0-70-35504247-0,00.html?referer=www.wkap.nl
http://www.cps-scp.ca/
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